
 

QMS – ∆ΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 6 – ΜΑΡΟΥΣΙ - ΤΗΛ. 210 6127827 - Email: info@qms.gr 
ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2011 VER. 2 - ΣΕΛ. 1/10 

 

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2011 
 

ΗΜ/ΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: από 15/7/2011 έως 30/9/2011  
 

Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (60%) 
 
Ενισχύονται έργα προϋπολογισµού ύψους επένδυσης από:  

• €30.000,00 έως €300.000,00 ευρώ για επενδυτικά σχέδια µεταποιητικού χαρακτήρα καθώς και για τα επενδυτικά σχέδια 
που δραστηριοποιούνται στους τοµείς – κλάδους 36, 37, 38, και 39 (NACE 2008 ), 

• €20.000,00 έως €200.000,00 ευρώ για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους 
επιλέξιµους κλάδους οικονοµικών δραστηριοτήτων του παρόντος.  

 
Το ποσοστό της επιχορήγησης είναι 60% και αποδεικνύεται µε την εξόφληση των σχετικών παραστατικών (δηλ. δεν απαιτείται 
αύξηση εταιρικού κεφαλαίου)  
 

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις: 
 
Α1) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΥΠΟ Ι∆ΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 
Αφορά φυσικά πρόσωπα που έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος τους,  τα οποία είναι άνεργα ή µισθωτοί ή ελεύθεροι 
επαγγελµατίες που δεν ασκούσαν επιχειρηµατική δραστηριότητα από την 01-01-2010 µέχρι και την ηµεροµηνία προκήρυξης 
του προγράµµατος (24/5/2011), τα οποία, το αργότερο µέχρι την πρώτη εκταµίευση, υποχρεωτικά, θα έχουν την µορφή 
εµπορικής εταιρείας (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.), ή ατοµικής επιχείρησης ή κερδοσκοπικού συνεταιρισµού. Στην περίπτωση 
εταιρικών σχηµάτων το 51% και η διαχείριση θα ασκείται από τα επιλέξιµα φυσικά πρόσωπα. 
 
Α2) ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα έχουν επίσης και οι νεοσύστατες µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις, εταιρικού / 
εµπορικού χαρακτήρα (Ανώνυµη Εταιρία, Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης, Οµόρρυθµη Εταιρία ή Ετερόρρυθµη Εταιρία), 
καθώς και οι ατοµικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισµοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες κατά το έτος υποβολής της 
επενδυτικής πρότασης έχουν συσταθεί και κάνει έναρξη δραστηριότητας αλλά δεν έχουν συµπληρώσει µία πλήρη 
διαχειριστική χρήση.  
 
Β) ΝΕΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα έχουν νέες µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις, εταιρικού / εµπορικού χαρακτήρα 
(Ανώνυµη Εταιρία, Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης, Οµόρρυθµη Εταιρία ή Ετερόρρυθµη Εταιρία) καθώς και οι ατοµικές 
επιχειρήσεις και οι συνεταιρισµοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι οποίες µέχρι και την 31-12-2010 έχουν κλείσει από 
τουλάχιστον µία (1) έως και πέντε (5) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις. 
 
Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω 
προϋποθέσεις:  
 
1. Να µη βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να µην αποτελεί προβληµατική επιχείρηση, να 

µην εκκρεµεί σε βάρος της ανάκτηση ενίσχυσης 
2. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερη 
3. Να έχει την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας όπου αυτό απαιτείται 
4. Να είναι πολύ µικρή και µικρή επιχείρηση (για τις περιπτώσεις Α2 και Β) που απασχολούν από 0 έως 50 άτοµα 

(εκφραζόµενα σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) και το όριο του κύκλου εργασιών τους δεν υπερβαίνει τα 10 εκ.€ ή το 
σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκ.€ 

 
∆εν είναι επιλέξιµες οι επιχειρήσεις: 

- που αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύµβασης franchising (δικαιόχρησης)  

- οι κοινοπραξίες και  

- οι αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες. 
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Γ. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριµένων έργων ορίζεται σε: 

- ∆εκαοκτώ (18) µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επιχείρησης  

- Με δυνατότητα εξάµηνης (6) παράτασης, εφόσον το αίτηµα υποβληθεί µέχρι τρείς (3) µήνες πριν την τυπική ηµεροµηνία 
ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του έργου.  

 
Προβλέπεται ενδιάµεση πληρωµή αναλογούσας επιχορήγησης, µε την ολοκλήρωση του 50% του εγκεκριµένου αντικειµένου. 
 

∆. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ & ∆ΑΠΑΝΕΣ (µετά την 24/5/2011) 
 

Ισχύουν οι ακόλουθες ποσοστώσεις κατά την υποβολή της αίτησης 
 

Α/
Α 

Κατηγορία Ενέργειας - ∆απάνης 

Μέγιστο επιλέξιµο 
ποσοστό στον 

προϋπολογισµό του 
έργου 

1. Κτιριακά / ∆ιαµόρφωση κτιρίων και  χώρων / Ειδικές Εγκαταστάσεις  25% 

2. Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισµός  80% 

3. Πληροφορική / τηλεπικοινωνίες   45% 

4. Κατοχύρωση – Τροποποίηση Πατεντών – Πνευµατικής Ιδιοκτησίας / Χρήση και 
Προστασία δικαιωµάτων βιοµηχανικής και πνευµατικής ιδιοκτησίας / Μεταφορά 
τεχνογνωσίας 

40% 

5. Σχεδιασµός και πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών / Πιστοποίηση 
∆ιαχειριστικών Συστηµάτων 

25% 

6. ∆απάνες Τεχνικής / Τεχνολογικής, Επιστηµονικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης: 
 
Για δαπάνες που αντιστοιχούν σε εξειδικευµένες µελέτες και εν γένει στοχευµένες  
συνεργασίες / συνέργιες  παν/κών ιδρυµάτων, ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων, 
εξειδικευµένων κέντρων ή φορέων τεχνικής – επιστηµονικής υποστήριξης, επί τη βάσει 
συµφώνου συνεργασίας κατατεθειµένου στην αρµόδια ∆ΟΥ 
 
Για δαπάνες που αντιστοιχούν σε όλες τις άλλες ενέργειες της κατηγορίας 

 
 
 

20% 
 
 

10% και µέχρι του  
ποσού των 20.000 € 

7. ∆απάνες προβολής & επικοινωνίας  20% 

8. Ανάπτυξη εξειδικευµένου προσωπικού  και ανθρωπίνων πόρων 20% 

9.  Ανάπτυξη Πρωτοτύπων και Τεχνικού Φακέλου 40% 

10. Λειτουργικές ∆απάνες**  5% και µέχρι 12.000,0€ 

** (Μόνο για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει πλήρη διαχειριστική χρήση).   
 
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, επιλέξιµες είναι οι δαπάνες που εµπίπτουν στις ακόλουθες γενικές κατηγορίες:   
 
1. Εξυπηρέτηση κτιριακών αναγκών και διαµόρφωσης κτιρίων και χώρων / Ειδικές εγκαταστάσεις  

• Αναγκαίες κατασκευές, διαµορφώσεις, διαρρυθµίσεις των κτιριακών (και των βοηθητικών τους) εγκαταστάσεων, οι οποίες 
συνδέονται άµεσα και εξυπηρετούν το ειδικό σκοπό, το αντικείµενο και τις επιδιώξεις του επενδυτικού σχεδίου και υπό την 
προϋπόθεση ότι οι κτιριακές αυτές εγκαταστάσεις (καθώς και οι βοηθητικές τους) θα χρησιµοποιηθούν ή 
χρησιµοποιούνται για την στέγαση ή/και εγκατάσταση του υπάρχοντος ή νέου παραγωγικού και λοιπού εξοπλισµού ή για 
χώρο µεταφόρτωσης ή προσωρινής αποθήκευσης υλικών/δραστηριοτήτων/αγαθών της επιχείρησης. ∆εν επιδοτείται η 
ανέγερση κτιρίων µε εξαίρεση την περίπτωση επένδυσης σε οργανωµένη επιχειρηµατική περιοχή. 

• ∆ιαµόρφωση / διαρρύθµιση παραγωγικών χώρων εργασίας και βελτιώσεις ήδη υπαρχουσών εγκαταστάσεων για τη 
χρησιµοποίησή τους στην επένδυση. 

• Κατασκευή ηλεκτρικών & υδραυλικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων πυρασφάλειας, κλιµατισµού, εξαερισµού, ειδικών 
εγκαταστάσεων, και λοιπών εγκαταστάσεων που συνδέονται µε τους σκοπούς / αντικείµενο της επένδυσης.  

• ∆απάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου υπό τις ίδιες ανωτέρω αναφερόµενες προϋποθέσεις και συνθήκες. Οι 
δαπάνες αυτής της κατηγορίας περιλαµβάνουν το κόστος διαφόρων υλικών και εργασιών για την διαµόρφωση του 
περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου, όπως ασφαλτόστρωση, επικάλυψη µε πλάκες πεζοδροµίου κλπ.) 

• Μόνο για περίπτωση επένδυσης σε οργανωµένη επιχειρηµατική περιοχή : ∆απάνες για την ανέγερση νέων κτιριακών 

εγκαταστάσεων ή την επέκταση/ διαρρύθµιση των υφιστάµενων κτιριακών εγκαταστάσεων στο νέο χώρο 
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προκειµένου να καταστούν κατάλληλοι για παραγωγική χρήση (οι δαπάνες αυτής της κατηγορίας περιλαµβάνουν το 
κόστος έκδοσης αδειών οικοδοµής καθώς και το κόστος διαφόρων υλικών και εργασιών για την ανέγερση νέων κτιριακών 
εγκαταστάσεων ή την επέκταση/ διαρρύθµιση των υφιστάµενων κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως αναγκαίες βάσεις 
εγκατάστασης µηχανηµάτων, χωρίσµατα κλπ.  

 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των κτιριακών δαπανών είναι η έκδοση οικοδοµικής άδειας ή όποιας άλλης 
µορφής έγκρισης εργασιών, εφόσον απαιτείται από τις πολεοδοµικές διατάξεις ή βεβαίωση απαλλαγής από τις αρµόδιες 
Υπηρεσίες.  
Σηµειώνεται ότι :  
∆εν είναι επιλέξιµη η δαπάνη για διαµόρφωση γραφείων (εκτός και αν τεκµηριωµένα αποτελούν τον κύριο παραγωγικό χώρο 
του επενδυτικού σχεδίου όπως π.χ. σε περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών), για αγορά επίπλων (µε την εξαίρεση του ορίου που 
κάτωθι τίθεται στην κατηγορία «10. Λειτουργικές ∆απάνες», και για αγορά οικοπέδων. 
Οι δαπάνες για κτιριακά είναι επιλέξιµες εφόσον υπάρχει παραχώρηση χρήσης ή µίσθωση ή νόµιµη σύσταση επικαρπίας επί 
του ακινήτου για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον οκτώ (8) ετών. Η περίοδος της οκταετίας υπολογίζεται από την ηµεροµηνία 
υποβολής της επενδυτικής πρότασης. Στις περιπτώσεις που η µίσθωση ή η σύσταση επικαρπίας ή η παραχώρηση χρήσης δεν 
έχει συναφθεί κατά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκοµίσει, προκειµένου 
να λάβει οποιοδήποτε µέρος της επιχορήγησης, (ενδιάµεση καταβολή, προκαταβολή επιχορήγησης, τελική καταβολή), 
παραχώρηση χρήσης ή µίσθωση ή νόµιµη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστηµα ισχύος τουλάχιστον 
οκτώ (8) ετών από την ηµεροµηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης. Ειδικά για ανέγερση ή/και επέκταση κτιρίου το 
µισθωτήριο πρέπει να είναι δέκα πέντε (15) έτη από την ηµεροµηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης. 
 
2. Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισµός 
Η κατηγορία περιλαµβάνει δαπάνες αγοράς καινούριου και αµεταχείριστου µηχανολογικού και εργαστηριακού εξοπλισµού ο 
οποίος αφορά όλα τα στάδια της παραγωγής προϊόντων / παροχής υπηρεσιών. Συγκεκριµένα:  

• Κύριος και βοηθητικός µηχανολογικός εξοπλισµός.  

• Κύριος και βοηθητικός ψηφιακός / µηχανογραφικός / ηλεκτρονικός  εξοπλισµός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 
(Hardware). Στο πλαίσιο του προγράµµατος δεν είναι επιλέξιµες δαπάνες για προµήθεια αναλώσιµων υλικών, µικρο-
εργαλείων και  ανταλλακτικών. 

• Εξοπλισµός συστηµάτων αυτοµατοποίησης διαδικασιών και µηχανοργάνωσης αποθηκών.  

• Εξοπλισµός γραµµικού κωδικοποιητή (barcode), συστήµατα αυτόµατης σήµανσης, ιχνηλασιµότητας, κοστολόγησης και 
τιµολόγησης προϊόντων – εκσυγχρονισµού της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

• Εξοπλισµός δηµιουργίας δικτύων (∆εν συµπεριλαµβάνονται τέλη ή συνδροµές σύνδεσης στην κατηγορία αυτή).   

• Εξοπλισµός µεταφοράς εµπορευµάτων και προϊόντων υποχρεωτικά εντός της επιχείρησης όπως αναβατόρια, 
περονοφόρα, κ.λ.π. 

• Εξειδικευµένα µεταφορικά και επαγγελµατικά οχήµατα µεταφοράς προϊόντων ή / και παροχής υπηρεσιών. Οι αντίστοιχες 
δαπάνες είναι επιλέξιµες µόνο σε περίπτωση που τεκµαίρεται ότι αποτελούν αναπόσπαστο και λειτουργικό τµήµα της 
καινοτόµου ιδέας και µέχρι ποσοστού 10% της παρούσας κατηγορίας δαπανών.   

• Εξοπλισµός Τηλεδιάσκεψης και οπτικοακουστικά συστήµατα παρουσίασης και προβολής προϊόντων / υπηρεσιών.  

• Εξοπλισµός µηχανολογικός και εργαστηριακός που αφορά ποιοτικό έλεγχο / διασφάλιση ποιότητας / διασφάλιση 
συµµόρφωσης µε διάφορα πρότυπα. 

• Εξοπλισµός προοριζόµενος για εργαστηριακές µετρήσεις, δοκιµές και αναλύσεις για την εξυπηρέτηση των αναγκών της 
επένδυσης. 

• Εξοπλισµός απαραίτητος για δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης που σχετίζονται µε το θεµατικό αντικείµενο της 
επένδυσης.  

• Εξοπλισµός για την ενσωµάτωση περιβαλλοντικά / ενεργειακά φιλικών τεχνολογιών αυστηρά σχετιζόµενων µε το 
αντικείµενο της επένδυσης. Ο εξοπλισµός για την υποκατάσταση ενεργειακών αναγκών από συµβατικές πηγές ενέργειας 
δεν µπορεί να υπερβαίνει το 15% του προϋπολογισµού του έργου εκτός και αν συνδέεται άµεσα µε το ειδικό αντικείµενο 
και τον κεντρικό στόχο του επενδυτικού σχεδίου.  

• Ειδικότερα, όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η τυχόν ηλεκτρική ισχύς που θα προκύψει ως αποτέλεσµα 
της υλοποίησης του Ε/Σ, θα χρησιµοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες της επιχείρησης και δεν µπορεί να υπερβαίνει 
το άθροισµα των ηλεκτρικών καταναλώσεων της επιχείρησης, όπως αυτό προκύπτει από την ηλεκτροµηχανολογική µελέτη 
της εγκατάστασης στην οποία θα ενσωµατωθεί η εγκατάσταση ΑΠΕ. 

 
Επισηµαίνεται ότι:  
Οι δαπάνες προµήθειας εξοπλισµού, περιλαµβάνουν το κόστος αγοράς αυτού, το κόστος µεταφοράς και εγκατάστασης του και 
το κόστος των απαιτούµενων υλικών και εργασιών για την εγκατάσταση και έναρξη (θέση) σε λειτουργία.  
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Ο προµηθευόµενος εξοπλισµός για να είναι επιλέξιµος θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούργιος, αµεταχείριστος 
και στην κυριότητα της επιχείρησης. Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσκοµίζουν σχετική βεβαίωση του οίκου 
κατασκευής ή του προµηθευτή.  
∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες που αφορούν σε δασµούς, φόρους, τέλη, έξοδα αµοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισµού. 
Με την απόκτηση του εξοπλισµού η επιχείρηση πρέπει να εγγράψει τον εξοπλισµό αυτό σε θεωρηµένο από την αρµόδια ∆ΟΥ 
βιβλίο παγίων ή αντίστοιχου βιβλίου κατά τα προβλεπόµενα του ΚΒΣ για το είδος της επιχείρησης, και να διατηρήσει τον 
εξοπλισµό αυτό στην κατοχή της (κυριότητα) τουλάχιστον επί µια τριετία µετά τη λήξη του επιχειρηµατικού σχεδίου. 
 
3. Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες 
Εξειδικευµένες και στοχευµένες ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών για την υποστήριξη ανταγωνιστικών ηλεκτρονικών 
εφαρµογών. Μπορεί να συµπεριλαµβάνεται λογισµικό και σχετιζόµενες µε αυτό υπηρεσίες. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

- Προµήθεια λογισµικού και εξοπλισµού φιλοξενίας βασικών εφαρµογών. 

- Προµήθεια εξειδικευµένου λογισµικού για την εξυπηρέτηση των συγκεκριµένων σκοπών της επένδυσης (π.χ CAD 
(Computer Aided Design), CAM (Computer Aided Manufactory) και CIM (Computer Integrated Manufactory) κτλ).  

- Προµήθεια λογισµικού διαχείρισης αποθηκών / πρώτων υλών κτλ  

- Προµήθεια λογισµικού για εφαρµογές ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business), περιλαµβανοµένων των εφαρµογών 
ηλεκτρονικού εµπορίου (e-commerce), ηλεκτρονικού καταστήµατος – αγορών κτλ  

- Πληροφοριακά συστήµατα Επιχειρηµατικής Ευφυΐας Business Intelligence. 

- Πληροφοριακά Συστήµατα Υποστήριξης Πελατειακών Σχέσεων και παρακολούθησης λειτουργιών της επιχείρησης 
(παραγωγή, διοίκηση, λογιστήριο, πωλήσεις, αποθήκες data collection,  CRM, ERP,  κ.λ.π.). 

- ∆ηµιουργία Ιστοσελίδων (σε 3 γλώσσες τουλάχιστον) 

- Προµήθεια δικαιωµάτων χρήσης λογισµικού (άδειες χρήσης)  

- Εφαρµογές διαδικτυακής προβολής (π.χ. search engine optimization)  

- Λογισµικό Ασφάλειας Ηλεκτρονικών Πληροφοριών (Back – up / Data Recovery , script, λογισµικό κρυπτογράφησης , 
λογισµικό ανίχνευσης και Επεξεργασίας Αστοχιών  

- Λογισµικό Ελέγχου Παραγωγής και Ποιοτικού Ελέγχου (Ανά Φάση ή / και για το Σύνολο της Παραγωγής) µε ή χωρίς την 
Χρήση Τεχνολογιών Τηλεµατικής. 

- ∆ηµιουργία Βάσεων ∆εδοµένων µε Σχεδιαστικά και Κατασκευαστικά Στοιχεία των Παραγόµενων Προϊόντων. 
 
Επισηµαίνεται ότι:  

• Οι δαπάνες προµήθειας λογισµικού περιλαµβάνουν το κόστος αγοράς, εφαρµογής, παραµετροποίησης, και εκπαίδευσης 
προσωπικού για την προµήθεια, χρήση και εγκατάσταση του καινούργιου λογισµικού σύµφωνα µε τα ανωτέρω. Μπορεί 
να περιλαµβάνονται:  

o Κόστη υπηρεσιών παρόχου ASP (Application Service Provider) / On – demand Software / software as a Service 
(SaaS)  

o Κόστη Αδειών χρήσης λογισµικού ή σύµβασης παροχής υπηρεσιών για µέχρι ένα έτος από το χρόνο προµήθειας. 
Στην αντίστοιχη προσφορά θα πρέπει να είναι σαφής ο τρόπος παροχής της άδειας χρήσης λογισµικού ή 
υπηρεσίας, π.χ. per named/concurrent user, per server, /CPU κ.τ.λ. 

o  Βασικά κόστη αρχικής προµήθειας λογισµικού  
o Κόστη παραµετροποίησης Λογισµικού / Εφαρµογών που θα προµηθευτεί η επιχείρηση στο πλαίσιο της 

παρούσας δράσης. Το κόστος αυτό είναι επιλέξιµο από τη στιγµή θέσης σε λειτουργία του λογισµικού και µέχρι 
τη χρονική λήξη του Επενδυτικού Σχεδίου ενίσχυσης  

o Κόστος εκπαίδευσης σε συστήµατα / εφαρµογές που θα προµηθευτεί η επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας 
δράσης 

o Κόστος συντήρησης του Λογισµικού που θα προµηθευτεί η επιχείρηση στα πλαίσια της παρούσας δράσης. Το 
κόστος αυτό είναι επιλέξιµο από τη στιγµή θέσης σε λειτουργία του λογισµικού και µέχρι τη χρονική λήξη του 
Επενδυτικού Σχεδίου ενίσχυσης. 

Οι δαπάνες για την εγκατάσταση, παραµετροποίηση, και συντήρηση του λογισµικού καθώς και το κόστος εκπαίδευσης του 
προσωπικού είναι επιλέξιµες µέχρι και 10% του κόστους αγοράς του λογισµικού. 
Το προµηθευόµενο λογισµικό θα πρέπει να είναι  καινούργιο και η επιχείρηση να είναι νόµιµος κάτοχος αυτού. Για το λόγο 
αυτό οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσκοµίζουν σχετική βεβαίωση του οίκου κατασκευής ή του προµηθευτή µαζί µε την 
απαιτούµενη άδεια χρήσης.  
∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες που αφορούν σε ιδιοκατασκευή λογισµικού από την ίδια την επιχείρηση που εγκρίθηκε για 
χρηµατοδότηση. 
∆εν είναι επιλέξιµη η ανανέωση αγοράς άδειας χρήσης για υπάρχον λογισµικό στην επιχείρηση σε αυτήν την κατηγορία 
δαπανών.  
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Με την απόκτηση του λογισµικού η επιχείρηση πρέπει να εγγράψει το λογισµικό αυτό σε θεωρηµένο από την αρµόδια ∆ΟΥ 
βιβλίο παγίων ή αντίστοιχου βιβλίου κατά τα προβλεπόµενα του ΚΒΣ για το είδος της επιχείρησης, και να διατηρήσει τον 
εξοπλισµό αυτό στην κατοχή της τουλάχιστον επί µια 3ετία µετά τη λήξη του επιχειρηµατικού σχεδίου. 
Σε περίπτωση αγοράς λογισµικού εφαρµογών που απευθύνεται σε πελατειακό κοινό, θα πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα να 
εξυπηρετεί τις ανάγκες ατόµων µε αναπηρία  σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), 
έκδοση 2.0 σε επίπεδο ΑΑ (οι δαπάνες µετατροπής είναι επιλέξιµες).  
 
4. Κατοχύρωση – Τροποποίηση Πατεντών – Πνευµατικής Ιδιοκτησίας / Χρήση και Προστασία δικαιωµάτων 

βιοµηχανικής και πνευµατικής ιδιοκτησίας / Μεταφορά τεχνογνωσίας. 
Οι δαπάνες αφορούν το σύνολο των ενεργειών που θα πραγµατοποιηθούν για την απόκτηση, προστασία, µεταφορά και χρήση 
και εκµετάλλευση της απαιτούµενης τεχνογνωσίας (π.χ. αγορά δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, αδειών εκµετάλλευσης, 
τεχνογνωσίας, µη κατοχυρωµένων τεχνικών γνώσεων, αγορά προτύπων ή αδειών εκµετάλλευσης προτύπων κλπ.), για την 
υλοποίηση των προτεινόµενων έργων. Η αποκτούµενη τεχνογνωσία θα πρέπει να συνδέεται µε τη µορφή και τους στόχους του 
σχεδίου και του προγράµµατος και η σχετική αγορά και χρήση αύλων παγίων στοιχείων να είναι απαραίτητη για την εκτέλεση 
του επενδυτικού σχεδίου.   
 
5. ∆απάνες σχεδιασµού και πιστοποίησης προϊόντων / υπηρεσιών / ∆ιαχειριστικών Συστηµάτων  
Περιλαµβάνονται δαπάνες για τις εξής ενέργειες: 

• Σχεδιασµός προϊόντων / συσκευασίας / υπηρεσίας 

• Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών.  

• Πιστοποίηση διαχειριστικών συστηµάτων (ποιότητας, υπηρεσιών, περιβαλλοντικής διαχείρισης, ασφάλειας πληροφοριών, 
εισόδου σε επιλεγµένες αγορές κτλ) 

• Πιστοποίηση εν γένει διαχειριστικών συστηµάτων στις διοικητικές, οικονοµικές και παραγωγικές δραστηριότητες των 
επιχειρήσεων από  πιστοποιηµένους φορείς από αναγνωρισµένους οργανισµούς του εξωτερικού ή από το ΕΣΥ∆.  

• ∆οκιµές, επαληθεύσεις προϊόντων και εξασφάλιση διεθνώς αναγνωρισµένων πιστοποιητικών από πιστοποιηµένα 
εργαστήρια εσωτερικού / εξωτερικού  

•  ∆ιαδικασίες εξειδικευµένων σηµάτων συµµόρφωσης. Πιστοποίηση ή και διαπίστευση όπου απαιτείται για δικαίωµα 
εισόδου σε συγκεκριµένες αγορές.   

• ∆ηµιουργία Βάσεων ∆εδοµένων µε Σχεδιαστικά και Κατασκευαστικά Στοιχεία των Παραγόµενων Προϊόντων 
Σε αυτή την κατηγορία δαπανών περιλαµβάνεται το κόστος δοκιµών για την πιστοποίηση προϊόντων σύµφωνα µε ελληνικά  ή 
διεθνή πρότυπα.  
Για υφιστάµενες επιχειρήσεις (που έχουν κλείσει τουλάχιστον µία πλήρη διαχειριστική χρήση) είναι επιλέξιµες οι δαπάνες για 
την λήψη σήµατος CE και για κάθε άλλου είδους σήµατα υποχρεωτικού χαρακτήρα µόνο για προϊόντα και υπηρεσίες που 
αφορούν το αντικείµενο του Επιχειρηµατικού σχεδίου. Εξαιρούνται (δεν είναι επιλέξιµα) οι δαπάνες για την λήψη σήµατος CE 
και για κάθε άλλου είδους σήµατα υποχρεωτικού χαρακτήρα για τα ήδη υφιστάµενα προϊόντα και υπηρεσίες. 
Σηµειώνεται ότι τα ανωτέρω θα αποτελούν επιλέξιµες δαπάνες µόνο εάν καταλήγουν σε λήψη της ζητούµενης 
πιστοποίησης.  

 
6. ∆απάνες Τεχνικής / Τεχνολογικής, Επιστηµονικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης  
Περιλαµβάνονται δαπάνες για τις εξής ενέργειες: 

• Υποστήριξη και παρακολούθηση του επιχειρηµατικού σχεδίου. 

• Εκπόνηση µελετών και ερευνών σχετικών µε το αντικείµενο του επενδυτικού σχεδίου.  

• Σύνταξη εγχειριδίων για την ανάπτυξη, εφαρµογή και πιστοποίηση συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας εφ’ όσων 
καταλήγουν σε πιστοποίηση / διαπίστευση.  

• Σύνταξη στρατηγικού – επιχειρησιακού σχεδίου κάλυψης νέων αγορών της επιχείρησης.  

• Εξειδικευµένες µελέτες και εν γένει στοχευµένες  συνεργασίες / συνέργιες  µε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα,  ερευνητικά και 
τεχνολογικά κέντρα επί τη βάσει συµφώνου συνεργασίας κατατεθειµένου στην αρµόδια ∆ΟΥ  

 
Οι επιλέξιµες αµοιβές συµβουλευτικής υποστήριξης ενδεικτικά αναφέρονται σε : 
α) Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, οργάνωσης, παρακολούθησης και διοίκησης του επιχειρηµατικού σχεδίου σε περίπτωση 
που θα εγκριθεί για χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του προγράµµατος έως και το ποσό των 3.000,00 € 
β) Εκπόνηση µελετών και ερευνών κάθε µορφής όπως έρευνες αγοράς, µελέτες benchmarking, οργάνωσης διοίκησης, 
αναδιοργάνωσης των επιµέρους λειτουργιών της επιχείρησης, ανασχεδιασµού επιχειρηµατικών διαδικασιών, τυποποίησης 
διαδικασιών, εκτίµησης επιχειρηµατικού κινδύνου (risk analysis),  ανάπτυξη σχεδίων µάρκετινγκ (marketing plan), κ.λ.π. .  
γ) Σύνταξη εγχειριδίων διαχειριστικών προγραµµάτων (µόνον εφόσον καταλήξει σε πιστοποίηση) για την ανάπτυξη, εφαρµογή 
και πιστοποίηση συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας (για πρώτη φορά όχι επαναβεβαίωση) (π.χ. πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO της 
σειράς 9001 του έτους 2008, περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO της σειράς 14001 και EMAS, HACCP, OTO TEXT, 
ΕΛΟΤ 1801 υγιεινή και ασφάλεια κ.τ.λ.) έως του ποσού των 10.000,0€ έκαστη.  
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δ)   Συµµετοχή σε διαγωνισµούς 
ε) Τεχνική υποστήριξη στην ίδρυση Συµβάσεων συνεργασίας µε οίκους του εξωτερικού ή Κοινών Επιχειρήσεων Joint-Ventures 
(σε σχέση µε το επιχειρηµατικό σχέδιο).  
 
Επισηµαίνεται ότι :  
Οι ανωτέρω δαπάνες / υπηρεσίες είναι επιλέξιµες µόνο στην περίπτωση που δεν συνιστούν διαρκή ή περιοδική 
δραστηριότητα, ούτε συνδέονται µε τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, π.χ. για συνήθεις φοροτεχνικές 
υπηρεσίες, τακτικές, νοµικές και διαφηµιστικές υπηρεσίες.  
Για υφιστάµενες επιχειρήσεις (που έχουν κλείσει τουλάχιστον µία πλήρη διαχειριστική χρήση) ∆εν είναι επιλέξιµες οι µελέτες 
πυροπροστασίας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.λ.π. µελετών για την απόκτηση άδειας λειτουργίας ή νόµιµου 
απαλλακτικού από αυτήν καθώς και οι µελέτες επαγγελµατικού κινδύνου. 
Για κάθε δαπάνη τεχνικής / συµβουλευτικής υποστήριξης, για να είναι επιλέξιµη, πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει σχετική 
σύµβαση µε την επιχείρηση νοµίµως θεωρηµένη από την αρµόδια ∆ΟΥ, ανεξαρτήτως του κόστους της συµβουλευτικής 
υπηρεσίας και εγγραφή της δαπάνης στα πάγια της επιχείρησης.     
Για όλες τις δαπάνες και ειδικότερα για τις δαπάνες µελετών, στις προσφορές που θα υποβάλλονται µε το επιχειρηµατικό 
σχέδιο υπαγωγής στο πρόγραµµα, θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά το περιεχόµενο κάθε πεδίου της µελέτης, ο σκοπός, η 
µεθοδολογία και η µέθοδος έρευνας (πρωτογενής ή/και δευτερογενής) και τα εργαλεία που θα χρησιµοποιηθούν. 
Όλες οι δαπάνες θα αξιολογούνται για το εύλογο του κόστους καθώς και για τη σκοπιµότητά τους σε σχέση µε την επιχείρηση 
και το επιχειρηµατικό σχέδιο.  
Οι πιθανές δαπάνες ταξιδιών των συµβούλων περιλαµβάνονται στην συνολική αµοιβή τους. 

 
7. ∆απάνες προβολής & επικοινωνίας 
Περιλαµβάνονται δαπάνες για τις εξής ενέργειες: 

• Συµµετοχή σε ∆ιεθνείς Εκθέσεις ή Επαγγελµατικές Εκθέσεις υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν την προβολή νέου 
προϊόντος / υπηρεσίας ή υπάρχοντος προϊόντος / υπηρεσίας σε νέες αγορές.  Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιχείρηση 
να συµµετέχει για πρώτη φορά στην έκθεση και να προσκοµίσει σχετική βεβαίωση από τον αρµόδιο φορέα διοργάνωσης 
της έκθεσης.  

• Σχεδιασµός και παραγωγή ελληνικού και ξενόγλωσσου έντυπου πληροφοριακού υλικού.   

• Προβολή προϊόντων / υπηρεσιών / διαδικασιών µέσω του διαδικτύου στην ελληνική γλώσσα ή αν γίνεται ξενόγλωσσα για 
το λανσάρισµα νέου προϊόντος / υπηρεσίας ή υπάρχοντος προϊόντος / υπηρεσίας σε νέες αγορές 

• Πρόσβαση / προβολή σε ηλεκτρονικές αγορές και σε ηλεκτρονικά µέσα κοινωνικής / επαγγελµατικής δικτύωσης και άλλα 
σύγχρονα µέσα στην ελληνική γλώσσα ή αν γίνεται ξενόγλωσσα για το λανσάρισµα νέου προϊόντος / υπηρεσίας ή 
υπάρχοντος προϊόντος / υπηρεσίας σε νέες αγορές  

• Μελέτη για την ανάπτυξη και δηµιουργία εταιρικής ταυτότητας.  

• ∆ιαφηµιστικές καταχωρήσεις υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι οι δαπάνες αυτές γίνονται για πρώτη φορά και αφορούν 
νέα προϊόντα / υπηρεσίες ή εν γένει προϊόντα / υπηρεσίες σε νέες αγορές  

• Ενέργειες In-Store Marketing υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι αφορούν ενέργειες για το λανσάρισµα νέου προϊόντος / 
υπηρεσίας ή υπάρχοντος προϊόντος / υπηρεσίας σε νέες αγορές. 

 
Στα επιλέξιµα κόστη περιλαµβάνονται:  

• Το κόστος ενοικίασης και διαµόρφωσης των περιπτέρων / αιθουσών 

• Το κόστος εγγραφής στους καταλόγους της έκθεσης  

• Το κόστος µεταφοράς και ασφάλισης εκθεµάτων 

• Πρόσληψη ∆ιερµηνέα και Φύλακα περιπτέρου όπου απαιτείται 

• Ενοικίαση Υλικών για διακόσµηση ή άλλους σκοπούς εξυπηρέτησης των «εκθεµάτων» και  Οπτικοακουστικού εξοπλισµού 
για τις ανάγκες προβολής (οθόνη plasma, video, T.V.) 

• ∆ηµιουργικός σχεδιασµός ξενόγλωσσου µηνύµατος προβολής προϊόντων 

• Κόστη σύνδεσης σε ειδικούς οργανισµούς και  ηλεκτρονικές πηγές παροχής εξειδικευµένων υπηρεσιών. 

• Ενοικίαση χώρου (market place) σε µεγάλα portal του εξωτερικού µε µεγάλη επισκεψιµότητα στις αγορές – στόχους ή σε 
χώρους επαγγελµατικής ή κοινωνικής δικτύωσης.  

• Ενοίκιο κατάλληλης αίθουσας προβολής, απαιτούµενου εξοπλισµού και υλικών διακόσµησης / Σχεδιασµός και παραγωγή 
κατάλληλου υλικού προβολής  

• Αµοιβή εταιρείας δηµοσίων σχέσεων για εξασφάλιση επισκεπτών 

• Σχεδιασµός και αποστολή προσκλήσεων 

• ∆απάνες φιλοξενίας προσκεκληµένων (προσφορά εδεσµάτων –µικροδώρα) 

• Αποστολή δειγµάτων για εκδήλωση 

• Κατασκευή ή ενοικίαση προωθητικού stand (µη µόνιµη κατασκευή), εφόσον χρειαστεί 



 

QMS – ∆ΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 6 – ΜΑΡΟΥΣΙ - ΤΗΛ. 210 6127827 - Email: info@qms.gr 
ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2011 VER. 2 - ΣΕΛ. 7/10 

 

• Ενοικίαση εξοπλισµού προβολής  

• Αµοιβή προωθήτριας / προωθητριών (σε αριθµό ανάλογο µε το µέγεθος των καταστηµάτων) 

• ∆ειγµατοδιανοµή (κόστος παραγωγής και αποστολής δειγµάτων σε ποσότητα που θα τεκµηριώνεται ανάλογα µε το εύρος 
της εκδήλωσης σε συνδυασµό µε το είδος, αριθµό και επιφάνεια των καταστηµάτων κ.λπ.) 

• Παραγωγή και διανοµή flyers 

• Σχετική διαφηµιστική καταχώρηση σε έντυπο καταστηµάτων ή και σε άλλο κατάλληλο µέσο. 

• Μεταφράσεων κειµένων 

• Καταχώριση ή ένθεση ή αφιέρωµα σε εφηµερίδα –περιοδικό επαγγελµατικό /καταναλωτικό στην αγορά –στόχο 
 
8. Ανάπτυξη εξειδικευµένου προσωπικού  και ανθρωπίνων πόρων 
Περιλαµβάνονται δαπάνες µισθοδοσίας (µισθοδοσία και ασφαλιστικές εισφορές) στελέχους / στελεχών υψηλών προσόντων 
(π.χ. ερευνητές, µηχανικοί, σχεδιαστές και υπεύθυνοι µάρκετινγκ που διαθέτουν πανεπιστηµιακό πτυχίο (Α.Ε.Ι.) και 
τουλάχιστον πενταετή σχετική επαγγελµατική πείρα ή / και είναι κάτοχοι ∆ιδακτορικού ή κατ΄ ελάχιστον εξειδικευµένου 
Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών), για 12 έως 18 µήνες από την ηµεροµηνία πρόσληψης, µε ηµεροµηνία έναρξης επιλέξιµης 
δαπάνης µετά την ηµεροµηνία προκήρυξης του προγράµµατος  που θα απασχοληθεί (-ούν) (ενδεικτικά) στους εξής τοµείς:  
- Μεταφορά τεχνογνωσίας 
- Έρευνα και Ανάπτυξη 
- Εργαστηριακοί έλεγχοι 
- Χειρισµός εξειδικευµένου εργαστηριακού εξοπλισµού 
- ∆ιασφάλιση ποιότητας  
- Ενσωµάτωση οικο-καινοτόµων διεργασιών 
- Άλλοι τοµείς απαραίτητοι για την υλοποίηση της επένδυσης µε σχετική τεκµηρίωση του επενδυτή  
Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις:  

• Το προτεινόµενο για πρόσληψη προσωπικό δεν θα πρέπει να έχει απασχοληθεί στην επιχείρηση ή σε άλλη επιχείρηση 
στην οποία η ίδια συµµετέχει µε ποσοστό µεγαλύτερο του 50% (ή και αντίστροφα) µε οποιαδήποτε µορφή απασχόλησης 
κατά τους τελευταίους 12 µήνες από την υποβολή της πρότασης, 

• Η επιχείρηση συνάπτει µε τον/την εργαζόµενο/η που θα απασχοληθεί στην επιχείρηση, σχέση εργασίας ορισµένου (ή 
αορίστου) χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, µε ελάχιστη διάρκεια σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 
παρόντος (από 12 µήνες και άνω).  

• Η επιχείρηση δεν θα πρέπει να προβεί σε απολύσεις προσωπικού αντίστοιχου επιπέδου µε αυτό των προσλαµβανόµενων 
για διάστηµα 12 µηνών από την ηµεροµηνία προκήρυξης του Προγράµµατος.  

• Σε περίπτωση πρόσληψης µη κοινοτικού αλλοδαπού/ής να εξασφαλίζεται άδεια παραµονής και εργασίας του/της για όσο 
διάστηµα διαρκεί το έργο (εφόσον απαιτείται, ανάλογα µε τη χώρα προέλευσης). 

 
9. Ανάπτυξη Πρωτοτύπων, Προτύπων και Τεχνικού Φακέλου 
Οι δαπάνες αφορούν το σύνολο των ενεργειών που θα πραγµατοποιηθούν για την ανάπτυξη πρωτοτύπων που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν εµπορικά και πιλοτικών σχεδίων στις περιπτώσεις που τα πρωτότυπα συνιστούν κατ' ανάγκη το τελικό 
εµπορικό προϊόν και είναι υπερβολικά δαπανηρό να παραχθούν και να χρησιµοποιηθούν µόνο για σκοπούς επίδειξης και 
έγκρισης. Στην περίπτωση µεταγενέστερης εµπορικής χρήσης σχεδίων επίδειξης ή πιλοτικών σχεδίων, τυχόν έσοδα από τέτοια 
χρήση θα αφαιρούνται από το επιλέξιµο κόστος. 
 
Οι δαπάνες επίσης αφορούν το σύνολο των άµεσα σχετιζόµενων δαπανών για την ανάπτυξη του τεχνικού φακέλου του 
προϊόντος / υπηρεσίας, της ανάπτυξης προδιαγραφών  και της εν γένει διαδικασίας ανάπτυξης προτύπων (π.χ. εργαστηριακές 
δοκιµές, αναλύσεις, πιστοποιήσεις, επαληθεύσεις / διακριβώσεις κτλ).  
 
10. Λειτουργικές ∆απάνες  
Αυτή η κατηγορία δαπανών είναι επιλέξιµη µόνο στην περίπτωση των υπό ίδρυση επιχειρήσεων και τις επιχειρήσεις που δεν 
έχουν κλείσει µία πλήρη διαχειριστική χρήση. Καλύπτει λειτουργικές δαπάνες µόνο για ένα χρόνο υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου µε κατ’ εξαίρεση ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας των δαπανών αυτών (της κατηγορίας αυτής και µόνο) την 
ηµεροµηνία ένταξης της επενδυτικής πρότασης στις διατάξεις του παρόντος. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται :  

• ενοίκια (αυστηρά σχετιζόµενα µε την στέγαση / εξυπηρέτηση του «παραγωγικού» χώρου της επένδυσης),  

• συνδροµές σε δίκτυα παροχής υπηρεσιών, συνδροµές, χρήσεις λογισµικού ή βάσεων δεδοµένων σχετιζόµενες µε το 
αντικείµενο της επένδυσης,  

• συνδροµές εξειδικευµένων συνδέσεων δικτύων ή εφαρµογών (όχι ύδρευσης, ηλεκτρισµού, γενικής τηλεφωνίας κτλ).   

• συνδροµές συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης,  

• έξοδα µετακινήσεων (µετάβασης και διαµονής) για την στήριξη συµµετοχών σε διεθνείς εκθέσεις εξωστρεφούς 
προσανατολισµού σχετιζόµενες µε το αντικείµενο του Ε/Σ,   
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• επεκτάσεις αναβαθµίσεις και επικαιροποιήσεις υπαρχόντων ιστοτόπων / ιστοσελίδων που εξυπηρετούν / σχετίζονται µε το 
αντικείµενο της επένδυσης,  

• δαπάνες ανανέωσης διαχειριστικών συστηµάτων τα οποία σχετίζονται µε το αντικείµενο της επένδυσης, 

• δαπάνες εξοπλισµού γραφείου 

• δαπάνες εξοπλισµού αποθηκευτικών χώρων.  

• δαπάνες µισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών εξειδικευµένου τεχνικού ή/και εργατο – τεχνικού προσωπικού έως και 
12 µήνες από την ηµεροµηνία πρόσληψης.   

• Για τις υπό ίδρυση και για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, δαπάνες για µελέτες πυροπροστασίας και περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων κ.λ.π, για την απόκτηση άδειας λειτουργίας ή νόµιµου απαλλακτικού από αυτήν καθώς και οι µελέτες 
επαγγελµατικού κινδύνου. 

 
 

Ε. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ & ΣΤΟΧΟΙ 
 
1. ∆εν είναι επιλέξιµη η υποβολή  πρότασης από κοινοπραξία επιχειρήσεων. 
2. ∆εν περιλαµβάνεται ΦΠΑ σε καµία κατηγορία δαπανών, καθώς δεν θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη και επιβαρύνει εξ 

ολοκλήρου την επιχείρηση. 
3. Κάθε ενέργεια και δαπάνη θα αξιολογούνται ως προς τη σκοπιµότητά τους σε σχέση µε την επιχείρηση και το 

επιχειρηµατικό σχέδιο και το εύλογο του κόστους.  
4. Οι δαπάνες για την ανανέωση ιστοσελίδας δεν είναι επιλέξιµες εκτός και αν εµπίπτουν στην κατηγορία «10. Λειτουργικές 

∆απάνες».  
5. Οι δαπάνες για ανανέωση πιστοποιητικού διαχειριστικού συστήµατος και διατήρησης σηµάτων συµµόρφωσης δεν είναι 

επιλέξιµες. 
6. Οι δαπάνες απόκτησης domain name για την κατασκευή ιστοσελίδας δεν είναι επιλέξιµες εκτός και αν εµπίπτουν στην 

κατηγορία «10. Λειτουργικές ∆απάνες».. 
7. ∆εν είναι επιλέξιµες δαπάνες µισθοδοσίας προσωπικού ενοίκια και άλλες λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης εκτός από 

τις οριζόµενες και µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται ως επιλέξιµες στον παρόντα οδηγό.  
8.  ∆εν είναι επιλέξιµες δαπάνες για αγορά οικοπέδων. 
9. Σχετικά µε τις δαπάνες «Ανάπτυξη εξειδικευµένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων», βασικός όρος για την 

επιλεξιµότητα τους  είναι η διατήρηση του µέσου όρου (Μ.Ο.) των θέσεων εργασίας των ετών 2010/2011 για χρονικό 
διάστηµα ενός (1) έτους από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Το υφιστάµενο προσωπικό (και οι µέσοι όροι) 
υπολογίζεται σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) από την Οριστική ∆ήλωση Εκκαθάρισης των ποσών φόρου, τελών 
χαρτοσήµου και εισφοράς ΟΓΑ που οφείλονται σε εισοδήµατα από Μισθωτές Υπηρεσίες (Έντυπο Ε7 και συνηµµένη 
αναλυτική κατάσταση) για τη διαχειριστική χρήση 2010/2011 (οικονοµικό έτος 2011/2012) και από τις θεωρηµένες 
καταστάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας.  Ο έλεγχος διατήρησης του προσωπικού θα γίνεται σε ΕΜΕ τόσο κατά το µήνα 
ολοκλήρωσης του έργου, όσο και τον αντίστοιχο µήνα ένα έτος µετά την ολοκλήρωση του έργου. Για τον έλεγχο θα 
χρησιµοποιούνται οι Αναλυτικές Περιοδικές ∆ηλώσεις (ΑΠ∆), οι θεωρηµένες καταστάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας, το 
έντυπο Ε7 ή/και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται για τον υπολογισµό του προσωπικού. Επισηµαίνεται ότι οι 
εργαζόµενοι που το κόστος τους επιδοτείται από τον ΟΑΕ∆ λαµβάνονται υπόψη στην διατήρηση της απασχόλησης. ∆εν 
ισχύει το ίδιο για τους εργαζόµενους οι οποίοι κάνουν την πρακτική τους άσκηση (π.χ. φοιτητές). 

10. Σε περίπτωση παράβασης του ανωτέρω όρου, δηλαδή είτε της µη διατήρησης του νέο-προσληφθέντος εξειδικευµένου 
προσωπικού είτε της γενικής µείωσης προσωπικού, το ποσό της επιχορήγησης που αναλογεί στις δαπάνες  
εξειδικευµένου προσωπικού θα επιστέφεται προσαυξηµένο (ως ποινή) κατά 3% της επιχορήγησης. 

11. Οι επιχειρήσεις πρέπει να εγγράψουν τα πάγια στοιχεία της επένδυσής τους στο βιβλίο-µητρώο παγίων στις περιπτώσεις 
που απαιτείται (κατά τα προβλεπόµενα και από τον ΚΒΣ).  

12.  Στο πλαίσιο του προγράµµατος δεν είναι επιλέξιµη η χρήση του Leasing ή του χρησιδανεισµού για την αγορά των παγίων 
εκτός αν µε την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου η κυριότητα τους περιέλθει στην κυριότητα του φορέα της 
επένδυσης. 

13. Με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, το έργο θα πρέπει να είναι λειτουργικό και να ικανοποιεί τους στόχους του 
προγράµµατος. Συγκεκριµένα, µε την ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού σχεδίου ή το αργότερο 1 χρόνο µετά την 
ηµεροµηνία ολοκλήρωσης, η επιχείρηση θα  πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύει την επίτευξη των στόχων που έχει 
θέσει ως δέσµευσή της µε την υποβολή του Επενδυτικού Σχεδίου. Οι στόχοι αυτοί, ορίζονται  κατά περίπτωση ως εξής:  

• Για την Περίπτωση (Α1) – Φυσικά Πρόσωπα / Υπό σύσταση Επιχειρήσεις και (Α2) – Nεοσύστατες επιχειρήσεις, µε 
σηµείο αναφοράς το έτος υποβολής της επενδυτικής πρότασης:   

o Προσλήψεις / Απασχόληση (συµπεριλαµβανοµένων των µετόχων) αξιολογούµενης σε ΕΜΕ  και τουλάχιστον 
ένα από τα ακόλουθα:  

o Εµπορικές ∆εσµεύσεις / Πωλήσεις  
o Κερδοφορία  
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o Παρουσία σε νέες αγορές ή / και σε Ευρωπαϊκές και ∆ιεθνείς αγορές. 
o Πράσινη Ανάπτυξη 

• Για την Περίπτωση (Β) – Επιχειρήσεις µε τουλάχιστον µία και έως πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και µε σηµείο 
αναφοράς το έτος υποβολής της επενδυτικής πρότασης:   

o ∆ιατήρηση - Αύξηση απασχόλησης (υποχρεωτικό) αξιολογούµενης σε ΕΜΕ, και τουλάχιστον δύο από τα 
ακόλουθα: 

o Αύξηση κύκλου εργασιών / Εµπορικές ∆εσµεύσεις / Πωλήσεις  
o Αύξηση κερδοφορίας.  
o Παρουσία σε νέες αγορές ή / και σε Ευρωπαϊκές και ∆ιεθνείς αγορές.  
o Πράσινη Ανάπτυξη 
o Ποιοτική αναβάθµιση εταιρικών δοµών, προϊόντων υπηρεσιών.  

 

• Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης της επιχείρησης, θα της δίνεται η δυνατότητα, εφόσον το επιθυµεί, για το 
συγκεκριµένο επενδυτικό σχέδιο να περνάει απευθείας στη δεύτερη φάση αξιολόγησης από τη συν - επενδύτρια 
Τράπεζα, σε δράση του Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε). .   

• Σε αντίθετη περίπτωση (αρνητική αξιολόγηση) η δηµόσια επιχορήγηση θα περικόπτεται κατά 10%. 
 
 

Ζ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑ∆ΟΙ 
 

ΚΑ∆ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

01.6 Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες µετά τη συγκοµιδή. 

02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκοµία υπηρεσίες 

07.2 Εξόρυξη µη σιδηρούχων µεταλλευµάτων 

08 Λοιπά ορυχεία και λατοµεία 

09 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 

10.52 Παραγωγή παγωτών 

10.71 Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής 

10.72 Παραγωγή παξιµαδιών και µπισκότων· παραγωγή διατηρούµενων ειδών ζαχαροπλαστικής 

10.73 
Παραγωγή µακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόµοιων 
αλευρωδών προϊόντων 

10.82 Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών 

10.83.12 
Επεξεργασία υποκατάστατων του καφέ· εκχυλισµάτων, αποσταγµάτων και συµπυκνωµάτων του καφέ ή των 
υποκατάστατων του καφέ· λοβού και φλοιού καφέ 

10.83.13 
Επεξεργασία πράσινου τσαγιού (που δεν έχει υποστεί ζύµωση), µαύρου τσαγιού (που έχει υποστεί ζύµωση) 
και τσαγιού που έχει υποστεί εν µέρει ζύµωση, που διαθέτονται σε άµεσες συσκευασίες περιεχοµένου <= 3 kg 

10.83.14 Επεξεργασία εκχυλισµάτων, αποσταγµάτων, συµπυκνωµάτων και παρασκευασµάτων τσαγιού ή µάτε 

10.83.15 Επεξεργασία αφεψηµάτων βοτάνων 

10.84 Παραγωγή αρτυµάτων και καρυκευµάτων 

10.85 Παραγωγή έτοιµων γευµάτων και φαγητών 

10.86 Παραγωγή οµογενοποιηµένων παρασκευασµάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών 

10.89.11 Παραγωγή σουπών και ζωµών και παρασκευασµάτων τους 

11.01.1 Παραγωγή αποσταγµένων αλκοολούχων ποτών 

11.05 Ζυθοποιία 

11.07 Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή µεταλλικού νερού και άλλων εµφιαλωµένων νερών 

12 Παραγωγή προϊόντων καπνού 

13 
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλικών  
(µε την εξαίρεση των συνθετικών ινών - βλέπε κάτωθι εξαιρέσεις)  

14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 

15 
Κατεργασία και δέψη δέρµατος, κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών ), τσαντών , ειδών σελοποιίας, ειδών 
σαγµατοποιίας και υποδηµάτων και υποδηµάτων. 



 

QMS – ∆ΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 6 – ΜΑΡΟΥΣΙ - ΤΗΛ. 210 6127827 - Email: info@qms.gr 
ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2011 VER. 2 - ΣΕΛ. 10/10 

 

ΚΑ∆ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

16 
Βιοµηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από τα έπιπλα, κατασκευή ειδών 
καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής. 

17 Κατασκευή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί. 

18 
Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων µέσων εγγραφής ήχου και εικόνας ή µέσων 
πληροφορικής. 

19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 

20 Παραγωγή χηµικών ουσιών και προϊόντων. 

21 Παραγωγή βασικών φαρµακευτικών προϊόντων και φαρµακευτικών σκευασµάτων 

22 Παραγωγή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες. 

23 Κατασκευή άλλων προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά. 

24 Παραγωγή βασικών µετάλλων  (εκτός των κάτωθι αναφερόµενων εξαιρέσεων)  

25 Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, µε εξαίρεση τα µηχανήµατα και τα είδη εξοπλισµού. 

26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 

27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισµού 

28 Κατασκευή µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού π.δ.κ.α. 

29 Κατασκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων, ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων 

30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών (εκτός των κάτωθι αναφερόµενων εξαιρέσεων) 

31 Κατασκευή επίπλων 

32 Άλλες µεταποιητικές δραστηριότητες 

33 Επισκευή και εγκατάσταση µηχανηµάτων εξοπλισµού. 

36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 

37 Επεξεργασία Λυµάτων  

38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριµµάτων· ανάκτηση υλικών 

39 ∆ραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 

58.2 Έκδοση λογισµικού 

61.1 Ενσύρµατες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 

61.2 Ασύρµατες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 

61.3 ∆ορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 

62.01 ∆ραστηριότητες Προγραµµατισµού ηλεκτρονικών συστηµάτων.  

62.02.30.02 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευµένου λογισµικού εφαρµογών 

62.02.30.04 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισµικού πολυµέσων 

62.03.12 Υπηρεσίες διαχείρισης συστηµάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή 

62.09.20 Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α. 

63.11.11.01 Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδοµένων 

63.11.11.02 Υπηρεσίες αποθήκευσης βάσεων δεδοµένων 

63.11.11.03 Υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισµού επεξεργασίας δεδοµένων ή δικτύων (υπολογιστικής ισχύος κλπ) 

63.11.11.04 Υπηρεσίες προετοιµασίας εισαγωγής δεδοµένων 

63.11.13 Παροχή υπηρεσιών εφαρµογών πληροφορικής 

63.12.10 Παραγωγή περιεχόµενου δικτυακών πυλών (web portals) 

71.20 Τεχνικές ∆οκιµές και Αναλύσεις 

72 Επιστηµονική έρευνα και ανάπτυξη 

74.10.1 
Υπηρεσίες σχεδιασµού εσωτερικών χώρων, βιοµηχανικής σχεδίασης και άλλες υπηρεσίες εξειδικευµένου 
σχεδιασµού 

74.10.2 Παραγωγή πρωτοτύπων σχεδίων 

82.92.10.05 
Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εµπορευµάτων (µόνο προϊόντων που ανήκουν σε επιλέξιµες 
δράσεις). 

91 ∆ραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, µουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 

 


